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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Program zasadnutia dňa 25. mája obsahoval iba desať bodov, na-
vyše posledný bod bol zaradený na návrh starostu až na začiatku 
rokovania.

Vo svojom obvyklom úvodnom referáte Ján Luca oznámil nové 
opatrenie: viacúčelové ihrisko sa bude odteraz zamykať, kľúč si záu-
jemcovia o šport môžu vyzdvihnúť na recepcii hotela Šport.

Po tom, čo poslanci bez komentára schválili čísla štvrťročného 
rozpočtu a  správu hlavnej kontrolórky o plnení rozpočtu, debata 
prebiehala o  septembrových Nesvadských dňoch. Okrem ďalších 
vystúpil aj András Kelemen a hovoril o tom, že vzhľadom na roz-
sah tohtoročného podujatia treba večerný program v sobotu posil-
niť o interpreta zvučného mena, a navrhol na tento účel použiť ďal-
ších 2.000 eur.

Nasledovalo schválenie komunitného plánu sociálnych služieb. 
V súvislosti týmto dokumentom, prijatým na obdobie piatich ro-
kov, Mária Tóthová zdôraznila dôležitosť opatrovateľskej služby 
a pýtala sa na možnosti jej rozšírenia v podmienkach našej obce. 
Prijatý plán okrem iného otvára cestu aj k možnosti uchádzať sa 
o  zdroje z  rôznych projektov, pretože jednou z podmienok tých-
to projektov je práve vypracovanie spomínaného plánu uchádza-
čom – samosprávou.

V  ďalšom priebehu plénum potvrdilo predaj troch pozemkov 
pri kúpalisku za celkovú sumu 48.080 eur, vzápätí prijalo uznese-
nie o vyhlásení ďalšej obchodnej súťaže. Termín podania návrhov 
je 20. júl.

Následne starosta Jozef Haris predložil druhé rozpočtové opatre-
nie, ktorým sa príjmová strana rozpočtu zvýši o fi nančné prostried-
ky zrušených Verejnoprospešných služieb vo výške 15-tisíc eur, 
kým na strane výdavkov sa objaví rovnaká suma ako účasť obce na 
majetku novej s. r. o.

Potom zastupiteľstvo rozhodlo o  úhrade cestovných nákladov 
a nákladov na zorganizovanie podujatia. Spevokol klubu dôchod-
cov sa 3. júna na pozvanie družobnej obce zúčastnil stretnutia Fel-
vidékiek Találkozója a na pokrytie výdavkov spojených s cestou do 
obce Felsőszentiván žiadali od samosprávy 750 eur.

Obec zorganizovala 14. júna prijatie pre dvadsaťšesť dobrovoľ-
ných darcov krvi, v  predposlednom bode programu poslanci na 
tento účel schválili 600 eur. Naši spoluobčania, ktorí viackrát zo-
pakovali toto ušľachtilé gesto, si zaslúžia, aby sme na tomto mes-
te uviedli ich mená. Diamantovou Janského plaketou boli ocenení 
Michal Zsoldos a Attila Tóth, zlaté Janského plakety dostali Viliam 
Asztalos, Imrich Borka, Mária Csontosová, František Gáspár, Fran-
tišek Haris, Imrich Haris, Štefan Haris, Pavol Chylík, Mária Chylí-
ková, Helena Kálaziová, Lívia Kesziová, Ing. Milan Kováč, Ján Ma-
lík, Tibor Molnár, Melinda Pasztoreková, Mária Pásztóová, Štefan 
Pavlík, Zuzana Polgárová, Alexander Sedmák, Štefan Šašhalmi, Ján 
Takács, Jozef Varga, Mária Zemaniková a Imrich Zuber.

Na konci rokovania sa rozhodlo o  predložení žiadosti o  nená-
vratný fi nančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania v  zá-
kladnej škole s  vyučovacím jazykom slovenským. Prostriedky vo 
výške 140-tisíc eur sa majú použiť na zriadenie školskej knižnice 
a zariadenie dvoch špeciálnych učební. Keďže získanie príspevku je 
podmienené minimálnym počtom 200 žiakov, maďarská škola sa 
do projektu neprihlásila.

Interpelácie začal Ladislav Sárai, keď žiadal oplotiť bývalé há-
dzanárske ihrisko, po ňom poukázali na nedostatky vo verejnom 
poriadku a  upravenosti verejných priestranstiev Juraj Miškovič 
a  Alžbeta Patakyová, nakoniec Zoltán Haris žiadal, aby poslanci 
mohli pravidelne sledovať priebeh stavebných prác v areáli termál-
neho kúpaliska. Zoltán Takács

Mindössze tíz napirendi pontja volt a május 25-i ülésnek, ráadá-
sul úgy, hogy az utolsó az ülés kezdetén, a polgármester javaslatá-
ra került a tanácskozás programjába.

Ján Luca szokásos bevezetőjében egy új intézkedésről is beszá-
molt: a műfüves pálya ezentúl zárva lesz, a kulcsot a Sport hotel re-
cepcióján kérhetik a sportolni vágyók.

Utána a költségvetés negyedéves számadatait és a főellenőr eh-
hez kapcsolódó jelentését fogadták el kommentár nélkül a képvi-
selők, majd a szeptemberi Naszvadi Napokról folyt a szó. Mások 
mellett Kelemen András is szót kért, és arról beszélt, hogy mivel az 
idén nagyobb szabású rendezvényre készül a falu, a szombat esti 
szabadtéri műsort egy nevesebb előadóval kell megerősíteni és erre 
a célra további 2.000 eurót javasolt felhasználni.

Ezt követően a község szociális tennivalóit tartalmazó tervet ha-
gyott jóvá a képviselő-testület. Az ötéves időtartamra érvényes do-
kumentum kapcsán Tóth Mária a szociális gondozás jelentőségét 
hangsúlyozva annak falunkon belüli bővítésére kérdezett rá. Az el-
fogadott terv pályázati lehetőségek felé is utat nyit, amennyiben 
ezek egyik feltétele éppen az említett közösségi terv kidolgozása 
a pályázó önkormányzat részéről.

A  továbbiakban három nyaralótelek értékesítését hagyta jóvá 
a plénum összesen 48.080 euróért, majd a következő pontban egy 
újabb pályázat kiírásáról született határozat. A vételi ajánlatok be-
nyújtásának határideje július 20..

A második költségvetési kiegészítést terjesztette elő ezután Ha-
ris József polgármester, amelynek értelmében a megszűnt kisüzem 
pénzeszközeinek átvételével a költségvetés bevételi oldala 15 ezer 
euróval nő, míg a kiadási oldalon ugyanekkora összeg jelenik meg 
mint az önkormányzati tulajdonrész növekménye az új kft .-ben.

Egy utazás és egy rendezvény költségeinek megtérítéséről ha-
tározott ezt követően a testület. A nyugdíjasklub énekkara június 
3-án testvérközségünk meghívására részt vett a Felvidékiek Talál-
kozóján, a felsőszentiváni utazás kiadásainak fedezésére 750 eurót 
kértek az önkormányzattól.

Huszonhat önkéntes véradó részére rendezett fogadást a  köz-
ség június 14-én, erre a célra 600 eurót szavaztak meg a képvise-
lők a napirend utolsó előtti pontjában A nemes gesztust többszö-
rösen gyakorló polgártársaink megérdemlik, hogy ezen a helyen 
felsoroljuk neveiket. Gyémánt Janský-éremmel jutalmazták Zsol-
dos Mihályt és Tóth Attilát, arany Janský-érmet kapott Asztalos 
Vilmos, Borka Imre, Csontos Mária, Gáspár Ferenc, Haris Ferenc, 
Haris Imre, Haris István, Pavol Chylík, Mária Chylíková, Helena 
Kálaziová, Keszi Lívia, Milan Kováč, Ján Malík, Molnár Tibor, 
Pasztorek Melinda, Pásztó Mária, Štefan Pavlík, Zuzana Polgárová, 
Alexander Sedmák, Štefan Šašhalmi, Takács János, Varga József, 
Zemanik Mária és Zuber Imre.

A  tanácskozás végén döntés született egy oktatásfejlesztési tá-
mogatást megcélzó kérelem benyújtásáról, melynek révén 140 ezer 
eurós vissza nem térítendő összeghez juthat a  szlovák tannyelvű 
iskola, amit iskolai könyvtár létrehozására és két szaktanterem be-
rendezésére fordíthat. A támogatás elnyerése legalább 200 fős ta-
nulói létszámhoz kötött, ezért a magyar iskola nem pályázik.

Az interpellációk sorát Ladislav Sárai nyitotta meg és a régi kézi-
labdapálya bekerítését kérte, utána Miškovič György és Pataky Er-
zsébet mutatott rá a köztisztaság és közrend hiányosságaira, végül 
Haris Zoltán javasolta, hogy a képviselők rendszeresen megtekint-
hessék a készülő termálfürdő építési területét.

 Takács Zoltán

A testület 
32. üléséről

Z 32. zasadnutia 
zastupiteľstva
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2017-ben immáron 3. alkalommal rajtoltak el 

a  Felvidéki Vágta futamai Dunaszerdahelyen, 

ami a  budapesti Nemzeti Vágta előfutama. 

A rendezvény idén kétnaposra bővült, a progra-

mok már június 23-án elkezdődtek. 

„A  vágta a  lovas hagyományok, a  felvidé-

ki magyar települések ünnepe, hagyományőr-

ző fesztiválja. A  közösségi összefogással létre-

jövő rendezvény mindamellett, hogy nagysze-

rű reklám és bemutatkozási lehetőség a  részt-

vevő településeknek, segít a  felvidéki magyar-

ság önbecsülésének növelésében is. Szimbólu-

ma továbbá a békés magyar-szlovák együttélés-

nek, mert a Felvidéki Vágtán idén is rendezünk 

szlovák futamot. Úgy gondoljuk, a ló hidat épít 

a nemzetek között” – hangsúlyozta Hájos Zol-

tán, Dunaszerdahely polgármestere a  rendez-

vényt megelőző sajtótájékoztatón.

A  Felvidéki Vágta szervezői támogatják azt 

a  kezdeményezést, hogy felvidéki együttesek 

is fellépjenek. Így Naszvadnak nemcsak lova-

sa versenyzett, hanem a falu kulturális életébe is 

bepillantást nyerhetett a közönség. A Naszvadi 

Folkblokkban fellépett a Búzavirág vegyes ének-

lőcsoport, a  Sústya citerazenekar, a  Pettyem 

néptánccsoport és Szabó Julcsi népdalénekes.

2017. szeptember 15-17-én Budapesten a Hő-

sök terén Felvidéket Naszvad színeiben Bobek 

László képviseli majd, lesz tehát kinek szurkol-

ni.  (i)

Két évfordulót is tartottak Felsőszentivánon 

az idei Felvidékiek Találkozóján június 3-án, 

amely a helyi Faluház udvarán zajlott. 

Az egyik esemény, amelyről örömmel em-

lékeztek a  szervezők és a  meghívott vendégek, 

az a  Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezetének 

megalakulásának 20. évfordulója volt. Ennek 

a  szervezetnek köszönhető, hogy évente meg-

rendezésre kerül a Felvidékiek Találkozója.

A  másik esemény, bár a  legtöbb résztvevő-

ben csak közvetett érzéseket válthatott ki, szo-

morú történésekre való visszaemlékezés. Meg-

emlékeztünk a  70 évvel ezelőtt történt ember-

telenségre, amikor is erőszakkal, minden embe-

ri ésszerűséget és érzést mellőzve, az akkori ar-

rogáns nagyhatalmak döntései alapján földön-

futóvá tettek minden felvidékit, aki magát ma-

gyar nemzetiségűnek vallotta. Legyen az fi atal 

vagy idős, egészséges vagy beteg, férfi  vagy nő, 

leány- vagy fi úgyermek. Akaratukon kívül kel-

lett elhagyniuk szülőföldjüket, hogy aztán egy 

számukra idegen országban kezdjenek új éle-

tet. Ott, ahol még napjainkban is számon tart-

ják a  származásukat, és bár a  megbékélés ide-

jét már többször beharangozták, a tények szinte 

semmit sem változtak. Talán csak annyi, hogy 

az érintettek már szinte minden maguk mögött 

hagyták a földi életet. Utódaik már csak közvet-

ve érzékelik a hányattatást, a szinte teljes meg-

semmisülés és az újrakezdés nehézségeit, amit 

szüleiknek, nagyszüleiknek át kellett élni, hogy 

ők biztonságban és jólétben élhessék életüket. 

Hetven éve történt, hetven éve több ezrek tud-

ják, hogy micsoda orcátlanság történt, és még-

sem jött még olyan hatalom, amely úgy érez-

né, hogy legalább erkölcsileg enyhíteni kellene 

a történtek okozta traumán, hogy ha csak jelké-

pesen is, de el kellene ítélni az elődeink ember-

telen döntéseit, és fel kellene végre vállalni azok 

következményeinek rendezését.

Homokba dugott fejek, nem látnak, nem 

hallanak inkább, minthogy tegyenek valamit, 

minthogy bevállalják politikai elődeik helytelen 

döntéseinek korrigálását, miközben emberek 

ezrei nyugszanak már számukra idegen földben. 

Miközben azt a földet, amelyet őseiktől örököl-

tek és emberemlékezet óta műveltek, ma már 

más birtokolja és termését más értékesíti. A ho-

mokba dugott fejek tudják, hogy nagyon mélyek 

a sebek, tudják, hogy szörnyű visszaélés történt, 

mégsem hajlandóak a bocsánatkérésre, ami csak 

egy gesztus, még csak pénzbe sem kerül.

Ilyen gondolatok futottak át az agyakban, 

amikor vártuk, hogy szólítsanak az emlékko-

szorú elhelyezésére a művelődési ház falán né-

hány évtizede felavatott emléktáblához. Ilyen 

gondolatok törnek fel minden alkalommal, 

amikor szóba kerül a kitelepítés.

S bár az ilyenkor feltörő szomorúság mély és 

szívbemarkoló, elfogadva és megbékélve a  tör-

téntekkel a  nap többi részén már nem érezhe-

tő a részvevők hangulatán az összejövetel apro-

pójának hagyatéka. Talán csak egyetlenegy po-

zitívuma van az embertelen kitelepítésnek – az, 

hogy ma és az ezt megelőző években új kapcso-

latok, új barátságok, ismeretségek alakultak ki a 

találkozókon. Bár nem pótolja az elszenvedett 

károkat, de talán enyhíthet rajtuk, mondta el be-

szédében Haris József, községünk polgármes-

tere. Igen, annak köszönhetően, hogy maga az 

ember alkalmazkodó és igyekszik a  lehető leg-

több jót kihozni a  legrosszabbnak hitt történé-

sekből is. Elmondható, hogy az elmúlt hetven 

évben már több százra nőtt a barátságok száma, 

és talán az a legfontosabb, hogy ezek a barátsá-

gok nem felületesek, nem csak látszatbarátságok, 

hanem bensőségesek, ami megadja aztán a min-

denkori megemlékezés utáni kötetlen, jó hangu-

latú szórakozás alapját. Így kerekedett ismét fel-

szabadult jó hangulat és a velejáró érték, a szebb-

nél szebb emlékek sokasága. Köszönjük a Rákó-

czi Szövetség Bácskai Szervezetének, hogy ismét 

melegséget hoztak szívünkbe és, hogy munká-

jukkal segítik, támogatják a két település és an-

nak lakosai közti kapcsolattartást.  -DR-

Naszvadi győzelem a Naszvadi győzelem a III.III. Felvidéki Vágtán Felvidéki Vágtán

Felvidékiek Találkozója FelsőszentivánonFelvidékiek Találkozója Felsőszentivánon

A III. Felvidéki Vágta döntő futamát a sikabonyi repülőtéren 2017. június 24-én 
Naszvad lovasa, Bobek László nyerte Timotei lovával.
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Bácsalmás – (németül: Almasch, horvátul Aljmaš), 6.586 la-

kosú város a dél-alföldi régióban, a Bácsalmási járás központ-

ja. A város „Felsőbácska kapuja”. 2001-ben a város lakosságá-

nak 93%-a  magyar, 3%-a  német, 2%-a  horvát, 1%-a  roma és 

1%-a egyéb (főleg szlovák és román) nemzetiségűnek vallotta 

magát. A betelepített naszvadi családok pontos számáról nincs 

adatunk.

Bácsbokod – (horvátul Bikić, németül: Wikitsch) 2.567 la-

kosú nagyközség a  Bácsalmási járásban. A  hozzáférhető ada-

tok szerint 14 naszvadi család települt a községbe. A kitelepítést 

követően itt élt Lebó Sándor, községünk egyik díszpolgára, és 

a helyi temetőben van eltemetve is.

Baja – (németül Frankenstadt), város Ma gyarország déli ré-

szén, a Duna bal partján. Bács-Kiskun megye második legna-

gyobb városa, a Bajai járás központja. Jelentős dunai kikötő és 

közlekedési csomópont. Baja népessége a 2011-es népszámlálás 

szerint 36.267 fő. Itt él a 17 településből és 71.680 főből álló Ba-

jai járás lakosságának kicsivel több mint 50%-a. A betelepített 

naszvadiak számáról nincsenek pontos adatok.

Borota – (horvátul Velika Pustara, Pustara, Gospodska 

Pustara) 1.371 fős község a  Jánoshalmai járásában. Néhány 

naszvadi család betelepítéséről van tudomásunk.

Császártöltés – (németül: Kaiserdamm, Tschasartet), 2.283 

lakosú község a Kiskőrösi járásában. A település, ahová a leg-

több naszvadi család (nagyjából 120, valamivel több mint 500 

fővel) lett kitelepítve. Ebbe a községbe telepítették községünk 

első díszpolgárának, Maráz Lászlónak családját is. A szovjet ha-

difogságból szabadulva maga is itt élt egy rövid ideig. Két hú-

gának családja ma is itt él. Egyike azon településeknek, ahol az 

(főleg német) őslakosok a  legnehezebben fogadták be a bete-

lepített felvidéki magyarokat. Hivatalos szinten az utóbbi idő-

szakban kezdenek aktívabbá válni Naszvad és Császártöltés 

kapcsolatai.

Csátalja – (németül: Tschatali), 1.437 főt számláló község 

a Bajai járásban. Naszvadiak betelepítéséről nincs releváns ada-

tunk.

Csávoly – (németül: Tschawal, horvátul Čavolj) 1.832 lako-

sú község a  Bajai járásban. A  lakosság nemzetiségi összeté-

telét az 1947-es Potsdami dekrétum jelentősen megváltoztat-

ta; 553 német származású sze-

mélyt kitelepítettek a  község-

ből Németországba. A  helyük-

re csehszlovákiai otthonaikból 

a  Beneš-dekrétummal elüldözött 

magyarokat (köztük mintegy 30 

naszvadi családot) költöztettek. 

Ebben a községben készült a múlt 

század hetvenes éveinek derekán 

Maráz László: Megbékélés című, 

nemzetközi viszonylatokban is 

nagysikerű rádiós dokumentum-

játéka, az őslakos csávolyi nemze-

tiségek és a betelepítettek megbé-

kéléséről.

Csikéria – (horvátul Čikerija, németül: Tschickern) 846 fős 

kisközség a  Bácsalmási járásban. Egynéhány naszvadi család 

betelepítéséről van adatunk.

Felsőszentiván – 1.815 fős község a Bajai járásban. A község, 

mellyel Naszvad községnek az első testvértelepülési kapcso-

lata van. Ezek a kapcsolatok (akárcsak a  szomszédos Csávoly 

és Rém településekkel) mind a  mai napig élőek. A  községbe 

(a naszvadi Fekete András diplomamunkájának adatai szerint) 

13 naszvadi családot telepítettek. 

Hajós – (németül: Hajosch), 3.053 fős város a Kalocsai járás-

ban. A település 1970 óta volt nagyközség, városi rangot ismét 

2008. július 1-jén kapott. A 2001-es népszámlálás adatai szerint 

a város legnagyobb kisebbsége a német, a lakosság 27,5 %-át te-

szi ki. Hajós város büszkesége a mintegy 1.300 présházból álló 

Pincefalu. Adataim szerint annak idején 17 naszvadi család (71 

fővel) került a községbe. A községben néhány esztendeje emlék-

mű is emlékeztet a hetven éve 

történt meghurcoltatásokra 

(Németh Endre, a csehorszá-

gi Kutná Horán élő szobrász-

művész munkája). 

Kecel – (horvátul Keceja, 

Kecielj), 8.540 fős város a Kis-

kőrösi járásban. A  naszvadi 

betelepítettekről nincs szám-

szerű adatunk.

Kunbaja – (németül 

Kumbai, horvátul Kumbaja) 

1.544 lakosú község a  Bács-

almási járásban. A  naszvadi 

betelepítettekről nincs szám-

szerű adat. 

Naszvadiak...
Mottó:

„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fi át megbecsülésével 

megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”        (Makovecz Imre)

Németh Gyula: Naszvadiak exodusa
(Az egykori naszvadiak magyarországi telepítésének iránya)

A felsőszentiváni Faluház

Bács-Kiskun-megye címere A hajósi emlékmű makettje...
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Mélykút – (hor-

vátul Miljkut), 4.907 

fős város a  János-

halmai járásban. 

A  Naszvadról bete-

lepítettekről nincs 

számszerű adat. 

Nemesnádudvar 

– (németül Nadwar), 

1.828 fős község a Ba-

jai járásban. 1947. áp-

rilis 18-tól a  lakos-

ságcsere értelmében 

megkezdődött a  né-

metek kitelepítése ebből a községből is. Helyükre bácskai és fel-

vidéki magyarok érkeztek. 2001-ben lakosságának 25,4 %-a val-

lotta magát német nemzetiségűnek. 24 naszvadi család (109 

személy) került annak idején a településre. 

Rém – (horvátul Rim), 1.437 fős község a Jánoshalmai járás-

ban. Az ide telepített naszvadi családok számáról nincs pon-

tos számszerű adat, de ebbe a községbe telepítették egyebek kö-

zött dr. Babicz Ferencet, községünk egyik további díszpolgárá-

nak családját is.

Vaskút – (né-

metül Waschkut, 

Eisenbrunn, hor-

vátul Baškut), 

3.327 fős köz-

ség a  Bajai járás-

ban. A  németek 

kitelepítése után 

az üresen maradt 

házakba azokat 

a bukovinai, zöm-

mel fogadjisteni 

székelyeket tele-

pítették, akiket 

1941-ben a magyar kormány a Jugoszláviától visszafoglalt dél-

vidéki részen telepített le, majd a  helyzet fordultával a  jugo-

szláv hatóságok, rövid internálás után kiutasítottak az ország-

ból. A  lakosságcsere keretében 1947-ben Szlovákiából, Dió-

szeg és Taksony környékéről, 

szinte teljes ingó vagyonukkal 

80 család érkezett a  községbe. 

A  naszvadi betelepültek számá-

ról nincs számszerű adat.

(A  községeket érintő általános 

adatok a  Wikipédián található 

honlapokról származnak, a  bete-

lepített naszvadiakat illető szám-

szerű adatok pedig a sorozat elő-

ző cikkében név szerint is felsorolt 

szerzők ezirányú munkáiból.)

III. Felvidéki Vágta 
Dunaszerdahelyen

Ímelyi találkozó

Rangos rendezvényre kaptak meghívást a naszvadi Csemadok népdal-

énekesei, táncosai és zenekarjai. A III. Felvidéki Vágtán, melynek az idén 

is Dunaszerdahely adott otthont a  sikabonyi reptéren, a  kultúrprogram 

szereplői voltak.

Az embert próbáló melegben csoportjaink állták a sarat, a tőlük meg-

szokott módon, magas színvonalon adták elő produkcióikat.

Elsőként a Sústya citerazenekar lépett színpadra, csallóközi dalokat ad-

tak elő. Az őket követő Búzavirág férfi  éneklőcsoport előadásában pa-

lóc katonadalokat hallhattunk. A Búzavirág éneklőcsoport női tagjai már 

számtalan alkalommal bizonyították rátermettségüket, legutóbb például 

Marcelházán a Bíborpiros szép rózsa járási válogatóján, ahol immár so-

kadszor továbbjutottak az országos elődöntőbe. Az általuk előadott Vág-

Garam közi dudanóták a vágtán is nagy tapsot kapott a közönségtől. Szok-

tam mondani, hogy én nagyon elfogult vagyok, ami a Búzavirág vegyes 

éneklőcsoport előadásait illeti. Úgy mint édesanya a  gyermekével, neki 

a sajátja a legszebb. Hasonlóan érzek én is, valahányszor hallom őket éne-

kelni. Nekem az ő műsoruk a legszebb, a legjobb. Naszvad környéki nó-

táik mint mindig, most is gyönyörűen szóltak, a közönség nagy örömére.

A  naszvadi műsorblokk keretében a  fi atalabb generáció is képviselve 

volt, mégpedig a  Viza citerazenekar és a  Pettyem néptánccsoport által. 

Kis táncosaink előadásában csallóközi polgári táncokat láthatott a nagy-

érdemű. A  Viza citerazenekar a  tőlük megszokott magas színvonalon 

gyermekkorunk dalaiból hallhattunk egy összeállítást, majd bogyiszlói 

dalokkal zárták fellépésüket.                                                                 -GM-

A szájhagyomány azt mondja, ahová hívnak menni kell. Tehát a meg-

hívást elfogadtuk, és kivételesen nem buszba, hanem autókba ültünk és 

únius 23-án elindultunk, hogy öt perc alatt megérkezzünk a fellépés hely-

színére, a szomszédos településre, Ímelyre.

A  három naposra tervezett rendezvény első napján szervezett a  köz-

ség a magányosok részére egy találkozót, melyre valamennyi, a község-

ben egyedül élő személy meghívást kapott. A program Tyukos Ferenc pol-

gármester nyitóbeszédével kezdődött, majd rövid előadást hallgathattunk 

meg a kisebbségek jogaival kapcsolatos témában.

Ezután következett a  kultúrprogram, melyben az est műsorvezetője 

Tóth Ildikó első fellépőként a színpadra szólította az Érsekújvárból érke-

zett vendégeket, az érsekújvári Csemadok éneklőcsoportját.

A naszvadi Búzavirág vegyes éneklőcsoport számos alkalommal bizo-

nyította, hogy kiváló énektudással bír. Nem történt ez másképp Ímelyen 

sem, ismét magával ragadó, szép előadást hallhattunk tőlük, a  jelenlé-

vők legnagyobb örömére. Befejező fellépőként a helyi Fagyöngy éneklő-

csoport vonult fel a színpadra, akikről köztudott, hogy az utóbbi években 

hatalmasat fejlődtek. Az egyes éneklőcsoportok fellépései közt gyönyörű 

szavalatokat hallgathattunk meg Asztalosné Cseh Marika és Vecsei Lajos 

előadásában. A gálaműsor fénypontja a három csoport közös nótacsokra 

volt, melyet a hálás közönség hatalmas tapssal jutalmazott meg.  -GM-

Császártöltési pincesorA hajósi emlékmű részlete

Bács-Kiskun-megye címere
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aponta olvassuk az újságokat, hallgatjuk, nézzük a híreket 

és megrendülve értesülünk a sok szerencsétlenségről. Cso-

dálkozva tapasztaljuk a  szeretet hiányát az emberek életé-

ben. Mennyi félelem, rettegés van a  mai ember életében! Sokan este 

már nem mernek kimenni az utcára, zárják a bejárati kapukat, mert...

És ebben – a  természettudomány állítása szerint – egy hőhalál 

felé haladó, ám egyre jobban kihűlő világban élünk. Valamikor a Föl-

dünk is a naphoz hasonló tűzgolyó volt és így száguldott a vi-

lágűrben. Lassan aztán hűlni kezdett, egyre vastagodó ké-

reg ölelte körül. Ma még bőségesen árad ránk a Nap 

melege, de minden emberi számítás szerint, ha év-

milliós léptekkel is, de közeleg a félelmetes fagyha-

lál. Ezért merem kimondani, hogy egy hűlő vi-

lágban élünk.

A  Biblia és a  tudomány állítása szerint – 

mi, emberek testvéri kapcsolatban vagyunk 

a Földdel. Ezért nem véletlen, ha az úgyne-

vezett kihűlési folyamat nemcsak a Föld és 

a csillagok életében fi gyelhető meg, hanem 

az emberi szívekben is. Nemcsak a Föld éle-

tében voltak, vannak és lesznek jégkorsza-

kok, hanem az emberi életben is. Az embe-

ri szíveknek is megvannak a maguk jégkor-

szakai. 

Nem véletlen, hogy a francia forradalom 

során az emeberek az ész istennőjét emelték 

trónusra és „Gazdagodjunk!” jelszóval az aj-

kukon leborultak a pénz istene, az új arany-

borjú előtt. Mindez egy darabig működhet, 

de az ember nem bírja sokáig ezt a sivár életet. 

A gyűlölet jégkorszakában felsír az ember szívé-

ben a vágy a szeretet tavasza után. Segítség után 

nézünk, és életünk sötét felhőin áttör egy fénysugár, amely Jézus szent 

szívéből indult el életünk átalakító útjára.

Igen, az újkor hajnalán föltűnik életünk sötét egén egy szeretettől 

lángoló szív, Jézus Szent Szíve, amely hasonlít egy olyan kincsesházhoz, 

melyből az isteni gondolatok és isteni szeretet árad felénk. 

Az első vallás a földön – Ádám vallása – a szeretet vallása volt. Aztán 

az első bűn elkövetésével bekövetkeztek a bűn évszázadai, majd az új 

és örök vallás – az Istenember vallása, amelynek helyre kellett állítania, 

amit Ádám és bűnös utódai elrontottak és rontanak. A vallás, melyet 

Jézus Krisztus – az Istenember – az embereknek adott, a szeretet vallá-

sa: de a keresztre feszített szereteté. Ilyen feláldozó szeretetre a keresz-

ten csak egy szív képes, Jézus Szent Szíve – a szeretet lángoló tűzhelye.

A legnagyobb jó az Isten, ezért az ember akaratának hozzá kell ha-

jolnia. Az Isten már az Ószövetségben mondja – „Szeresd Uradat, Is-

tenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőd-

ből!” (MTör 6,5) Az Úr Jézus megismétli, kihangsúlyozza ezt a paran-

csolatot. Az Istent úgy kell szeretnem, mint önmagamat, mert Ő a leg-

nagyobb jóság. Hiszen szeretni annyit jelent, mint a szeretett személy-

nek  boldogságot kívánni, amelyet már birtokol, valamint hozzásegíte-

ni ahhoz, ami még hiányzik neki. A mindenható Isten boldogságához 

és benső dicsőségéhez semmivel nem tudunk hozzájárulni. 

De hozzájárulhatok a  külső dicsőségéhez, mégpedig úgy, hogy az 

emberek között terjedjen az Isten ismerete, az Ő dicsősége és növeked-

jen az emberek Isten iránti szeretete. Egyetlen emberi szív sem volna 

képes befogadni az Isten végtelen szeretetét, de Jézus Szíve isteni szív, 

amint az Ő magasztossága határtalan, épp úgy határtalan az Ő szere-

tete az Atya iránt. Jézus közénk jött és az Ő szíve lángolt az Atya irán-

ti szeretettől. Tanúja kellett lennie annak, hogy a föld a szeretetlenség, 

Isten iránti gyűlölet fészke; látnia kellett, hogy a lelkekből, melyek hű-

ségesek voltak Istenhez, oly kevés volt, hogy Ábrahám, ha megélte vol-

na ezt a kort, csalódottabb lenne, mint akkor, amikor Szodomáért és 

Gomorráért könyörgött Istenhez. 

A kígyók halmazába, az Atya iránti szeretetlenség üvegházá-

ba jön a Fiú Szíve, amely mérhetetlen szeretettel vonzódik az 

Atyához. Az emberek nagyon hamar megoldanák a dol-

got – Uram, akarod hogy lehívjuk rájuk az égből a pusz-

tító tüzet?

Új vízözönt – arra van elegendő víz; Szodomát és 

Gomorrát – van elegendő tűz – egyszerűen elhall-

gattatni az embereket, és nem lesz, aki bántaná  

Istent bűneivel. 

Jézusnak azonban meg van kötve a keze – az 

Atya nem akarja elhallgattatni az embereket. 

Éppen ellenkezőleg. Azt akarja, hogy az egész 

földön visszhangozzék – Dicsőség a magasság-

ban Istennek..., mert a kígyók halmazát valójá-

ban az emberek alkotják, akiket az Atya végte-

lenül szeret. Szereti őket a Fiú is – Jézus Krisz-

tus, mert szereti az Atyát és nem tudja nem 

szeretni azokat, akiket az Atya szeret. 

Így csak egyetlen út marad – feláldozom ön-

magamat, mert az áldozattal lehet legjobban 

terjeszteni az Isten szeretetét. 

A görög mondákból ismerős, hogy Prométhe-

usz a mennyben ellopta a tüzet és elhozta az em-

bereknek a  földre, amiért Zeusz megkínoztatta. 

A mennyei Atya egyszülött Fiát küldi a földre, hogy 

elvigye az embereknek a szeretet tüzét. Sajnos az emberek manapság 

egyre kevésbé hisznek a szeretetben, ezért meg kell őket győzni arról, 

hogy Isten szeretetből cselekszik, amikor egyszülött Fiát küldi és 

kényszeríteni kell őket, hogy elfogadják szeretetét. Meg kellett gyúj-

tani a világot és a Szentlélek a Szűzanya ölében megalkotta a szeretet 

lángoló tűzhelyét – megalkotta a Jézus szent Szívét. 

A  szeretet, melyet a  szentek Jézus Szent Szívéből merítettek, segí-

tett nekik elviselni az élet nehézségeit, terheit, megpróbáltatásait. Szent 

Lőrincet – a fi atal római szerpapot – élve sütötték meg az izzó rosté-

lyon, ő pedig a szenvedések közepette viccelődve azt mondta: fordítsa-

tok a másik oldalra is, hogy ott is melegedjek... Honnan merített eny-

nyi erőt?

Nagy Szent Leó pápa erre így válaszol az egyik beszédében: „A tűz 

lángja nem tudta legyőzni Krisztus szeretetét; a tűz, amely a vértanú tes-

tét égette kívülről, gyöngébb volt, mint a szeretet tüze, amely a lelkében 

égett.”

Ebben a hónapban – amikor Jézus Szent Szívét ünnepeljük – a szere-

tet lángoló tűzhelyének iskolájában tegyük magunkévá és tanuljuk meg 

e szeretetet. Ha szívünk ilyen szeretettel lángolna, akkor mi is irgalma-

sabbak volnánk; akkor szeretetünk tüze eloltaná vagy legalább enyhí-

tené a fájdalom, a szenvedés tüzét, és a világban kevesebb volna a sze-

retetlenség.

Járuljunk Jézus Szent Szívéhez, hogy itt lángra gyulladjunk és a sze-

retet tüzével lángra gyújtsuk családjainkat, környezetünket Jézus Szent 

Szívének szeretetével. Heriban László

Hitélet

A szív a szeretet, az irgalmasság A szív a szeretet, az irgalmasság 
és a megértés helyeés a megértés helye
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Az iskolai klub 
felújítása

Úszótanfolyam

2005-ben a helyi magyar alapiskola régi épületszárnya megújult. Ebben 

a felújult épületrészben egy korszerű iskolai klubot hoztak létre a délutá-

ni foglalkozásokat látogató gyermekek számára. A tantermek mellett egy 

könyvtárat is átadtak és felújították a szociális helyiségeket is. Azóta eltelt 

pár év, a  klub maximális kihasználtsággal működik, diákjaink rendsze-

resen látogatják. Ebben a tanévben újra nagy munkálatok folytak. Októ-

ber és április között ismét sor került iskolai klubunk felújítására. Igyekez-

tünk ezen munkálatokat a zökkenőmentes délutáni foglalkozások érdeké-

ben a szünidőkre betervezni, ami sikerült is. A rendhagyó helyzet persze 

a nevelőnőktől és a tanulóktól is munkafegyelmet, türelmet követelt, de al-

kalmazkodtak a folyamatosan változó körülményekhez. Felújításra kerül-

tek a tantermek, a folyosó belső burkolata, kifestésre kerültek a falak, meg-

újult az elektromos hálózat, a régi bútorok helyére újak jöttek. Idén egy új 

kivetítővel, projektorral is bővült az iskola klub, amivel eddig nem rendel-

keztünk. A  kivetítő segíti majd a  pedagógusok munkáját és élménysze-

rűbbé teszi a tanulók számára is a délutáni időtöltést és foglalkozásokat. 

Elmondhatom, hogy megújult, komfortosabb tantermekben folytathatjuk 

a munkát, aminek a tanulókkal együtt mi, nevelőnők is nagyon örülünk. 

Köszönjük! Vrábel I.

A naszvadi Magyar Tannyelvű Alapiskola mindig is nagy hangsúlyt fek-

tetett az egészséges életmódra való nevelésre, melynek elválaszthatatlan 

része a  mindennapi testmozgás. A  számtalan sporttevékenység mellett 

kétévente a II. és III. osztályos tanulók részére megszervezi az úszótanfo-

lyamot, melyen a résztvevők elsajátíthatják az úszás alapjait.

Idén erre 2017. május 2. és 5. között került sor az érsekújvári uszodá-

ban. A 28 gyermekeket barátságos, szép tiszta környezet fogadta. Tanuló-

inkkal két szakképzett úszóoktató foglalkozott, akik türelmükkel és ked-

vességükkel még a bátortalanabb, a mély víztől félő gyerekeknél is elér-

ték, hogy legyőzzék önmagukat és a víztől való félelmüket. Mindenkivel 

igyekeztek elsajátíttatni a mell- és hátúszás technikájának alapjait, amit az 

utolsó napon rendezett bemutatón be is mutathattak. Persze a játék sem 

maradt el. A kemény munka mellett minden nap a kismedencében játé-

kos formában gyakorolhatták az aznap megtanultakat. A kitartásért, szí-

vósságért és szorgalomért járó „VIZES BIZONYÍTVÁNY”-t büszkén vet-

ték át oktatóiktól, akik maximálisan meg voltak elégedve a gyerekek ma-

gaviseletével és az úszáshoz való pozitív hozzáállásával.  

Köszönjük iskolánk szülői szövetségének anyagi támogatását is, amely 

hozzájárult az úszásoktatás költségeihez. PaedDr. Csémi Erika

Iskolánk tanulói 2017. május 15-én és 16-án kétnapos diákcserén vet-

tek részt a nagyigmándi testvériskolánk jóvoltából. A kétnapos ott-tar-

tózkodásunk alatt számos kulturális és történelmi emlékművet látogat-

tunk meg, ezzel is gyarapítva ismereteinket és élményeink sorát. 

Az érkezésünk délelőttjén diákjaink részt vehettek az igmándi tanu-

lók tanítási óráin, bekapcsolódhattak az órába, és láthatták, hogyan, mi-

lyen módszerekkel folyik a  tanítás a  határon túl. Az ebéd után a  hely-

béli tanító nénik kalauzolásával tettünk egy hosszú sétát a  községben, 

ahol is számos információval láttak el minket a  települést illetően. Es-

tefelé ellátogattunk a  helyi sajtműhelybe is, ahol a  műhely bemutatása 

után – nagy örömünkre – fi nomabbnál fi nomabb házi sajtokkal és házi 

kakaóval kedveskedtek nekünk az ott dolgozók. A vacsora után a gyere-

kek a nagyigmándi kortársaikkal vegyesen, csoportokra osztva egy kis 

sporttal egybekötött vetélkedő, a „Ki ismeri a legjobban Nagyigmándot”, 

apropóján felelevenítették az aznap szerzett ismereteiket. Elmondhatjuk, 

hogy a gyerekek szorosan együttműködve, ügyesen oldották meg a fel-

adatokat, amihez – a helybéli kortársaikra bízva magukat – újabb kört 

kellett tenniük a  városban. Végezetül az esti sport következett: a  fi úk 

utolsó energiáikat felhasználva fociztak, míg a  lányok aerobikoztak, 

majd a nap lezárásaként következett a jól megérdemelt pihenés, amelyhez 

a torna- és az osztálytermeket egy éjszakára hálóteremmé alakítottuk. 

Másnap reggel a  helybeli gyerekekkel és tanító nénikkel közösen 

a buszon újabb tartalmas napnak néztünk elébe. Tatán az Öreg-tóhoz, 

a  Cseke-tóhoz, valamint a  várhoz látogattunk el, sétáltunk az Angol-

parkban, majd a méltán jó hírnevű Barta cukrászdában fagyival és sü-

teménnyel jutalmaztuk meg magunkat. Ezután Tatabányára utaztunk, 

ahol a Turul-emlékművet tekintettük meg. A nap megkoronázásaként 

a tatabányai Bányászati Múzeum - Ipari Skanzenben egy 1920-as évek-

beli tanórán vehettünk részt, ahol az – eredeti állapotában megőrzött 

– egykori kőszénbányai részvénytársulat magániskolájának padjaiba ül-

hettünk be. A „tanító néni” jóvoltából egy korhű tanóra aktív részeseivé 

váltunk, amely során bemutatta nekünk az akkori tanítási és fegyelme-

zési módszereket, játékszereket, majd a tanóra végén a bányászok kor-

hűen berendezett lakásait és az ún. „mesterségek házát”, azaz a korabe-

li borbély-, fodrász- és cipészműhelyt tekinthettük meg. Végezetül ve-

zetőnk bemutatta az „öreg XV-ös akna” külszíni létesítményeit, ame-

lyek abban az állapotban kerültek megőrzésre, ahogy egykor az üzeme-

lés alatt voltak. Megnézhettük az aknatornyot, a szállítógépeket, a ko-

vácsműhelyt, a hősi halottaknak állított emlékművet, a volt irodaépüle-

tet, az üzemvezetői irodát és bányamérnökséget. 

Az iskolába visszatérve a fi nom vacsora elfogyasztása után elérkezett 

a búcsú ideje. Fáradtan bár, de sok-sok élménnyel, új ismerettel gazda-

godva tértünk haza. Ezúton tanulóink és a magunk nevében is köszön-

jük iskolánknak és a nagyigmándi Pápay József Általános Iskola dolgo-

zóinak e tartalmas két napot. . Gáspár Tünde, nevelőnő 

Diákcsere NagyigmándonDiákcsere Nagyigmándon
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Súťaž v gymnastike
1. kolo Slovenského pohára JIPAST v gymnastike žien sa uskutoč-

nilo 10. júna 2017 v Detve. Na súťaži sa zúčastnila aj 6-ročná Anna 

Csontosová z Nesvád, ktorá reprezentovala Gymnastický klub Nové 

Zámky. V rámci tohto klubu sa Anna zúčastňuje pravidelných tré-

ningov päťkrát do týždňa a gymnastike sa venuje dva roky. Tento 

šport sa stal jej veľkou vášňou a záľubou. Súťaž v Detve bola jej pr-

vou veľkou skúškou, v ktorej však obstála veľmi dobre. Súťažilo sa 

približne dve hodiny a v štyroch rôznych disciplínach (kladina, pre-

skok, bradlá a voľná disciplína na gymnastickom koberci). Na pre-

tek v Detve sa Anna začala pripravovať len pred šiestimi mesiacmi 

a z 28 zúčastnených sa umiestnila na krásnom 12. mieste, k čomu jej 

gratulujeme a prajeme veľa úspechov do budúcna.

 Kamila Törö-Ďuríková

Výlet organizovaný Miestnym kultúrnym strediskom začal v piatok ve-

čer o desiatej, keď sa skupina nadšencov, pre viacerých skôr „bláznov” rôz-

neho veku vybrala na jednodňový výlet do najpopulárnejšieho národného 

parku v Chorvátsku. Krásu Plitvických jazier pozná azda každý skôr naro-

dený z televízie, no my, 48 turisticky naladení, sme sa fi lmové „Strieborné 

jazero” s bájnym zlatým pokladom rozhodli nájsť sami. V sobotu ráno ako 

prvý zaparkujeme na veľkom parkovisku s nádejou, že ostane viac miest na 

parkovanie voľných (prišli sme mimo hlavnej sezóny). Okolo 8:00 hodiny 

so vstupenkou v ruke, ktorá zahŕňa jazdu panoramatickým vláčikom a plav-

bu trajektom vyrážame za poznaním. Nastupujeme na trajekt a necháme sa 

unášať po jazere Kozjak k prístavnému mólu č. 3. Vystupujeme z trajektu 

a po cestičke vyskladanej z dreva (ktorá pôsobí veľmi prírodne) prechádza-

me k Veľkému vodopádu. Predstavte si prechádzku, kde je všade okolo vás 

nedotknutá príroda, priezračná voda, kde napriek hĺbke vidíte až na samé 

dno. Väčšie vodopády vidíte len na pár metrov, menšie pretekajú priamo pri 

vás alebo pod vami. Všetko je krásne, zelené a živé. Ako správny turisti dú-

fame, že stretneme kópiu náčelníka Apačov Winnetoua a jeho bieleho bra-

ta Old Shatterhanda. Obklopený krásnou prírodou zisťujeme, že ho hľadá-

me darmo, domáci našťastie tento marketingový ťah nevyužívajú. Ako beží 

čas, tak sa turistické cestičky plnia zástupom ľudí rôznych národností a my 

si ani nevieme predstaviť ako to tu vyzerá v hlavnej sezóne. Od Veľkého vo-

dopádu (Veliki Slap) z ktorého padá voda z výšky 78 metrov pokračujeme 

k jednému zo vstupov S1 – Rastovec, kde sme sa občerstvili, nabrali nové 

sily a vláčikom sa premiestnili k Horným jazerám. Postupne sme prechá-

dzali popri rôznych jazerách, až sme sa ocitli v bezprostrednej blízkosti vo-

dopádu Veliki Prstavac, ktorý sme si mohli riadne vychutnať. Potom sme už 

len postupovali stále nižšie a nižšie k jazeru Kozjak a trajektom k začiatoč-

nému bodu nášho výletu k vstupu S2 – Hladovina. Tu sa naša menšia skupi-

na občerstvila, zregenerovala unavené svaly (aspoň sme si to mysleli) a chy-

tala bronz chorvátskeho slniečka. Pomaly sme vyrazili k parkovisku po ces-

te, ktorá bola ráno oveľa kratšia, po schodoch, ktorých bolo ráno oveľa me-

nej... O šiestej večer sme odchádzali z plného parkoviska s poznaním, že vie-

me, prečo sú Plitvické jazerá zaradené medzi svetové pamiatky UNESCO. 

Na záver, snáď len nemý obdiv deťom, ktoré bez reptania s nami spo-

znávali tento nádherný kút sveta, veď najmladší Damian mal len päť rokov. 

A poďakovanie MKS za zorganizovanie tohto výletu s odkazom výletníkov 

„Kam pôjdeme najbližšie?” Ing. Katarína Kissová 

Jednodňový výlet – Plitvické jazeráJednodňový výlet – Plitvické jazerá
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Régóta érik bennem a  gon-

dolat, hogy szólnom kell ebben 

az ügyben. Dühít és tehetetlen-

nek érzem magam a cigánysze-

mét ügyében, hogy „egyesek” 

mit megengedhetnek maguk-

nak. Nem is írni szeretnék, ha-

nem inkább mindenkivel meg-

osztani a képeket, hátha közö-

sen találunk megoldást.

A felhalmozott szétszórt sze-

mét nemcsak az „egyesek“ 

bűne hanem:

azoké, akik az „egyesekre” 

bízzák szemetük elvitelét, sőt 

már Imelyről, Andódról, Ér-

sekújvárból importáljuk a  sze-

metet az „egyesek“ segítségé-

vel. Mert így legalább az emlí-

tett településeken kevesebb lesz 

a szemét.

Azoké, akik odaadják elromlott háztartási be-

rendezéseiket az „egyeseknek”, akik megjavíttatják 

és utána majd örömmel használják. (Tessék nézni 

a sok szétszedett hűtő darabját, a  tv-ket, ezek már 

javítás után vannak.)

Azoké, akik azért, hogy ne kelljen fi zetni az 

„egyesek” által elvégzett segédmunkáért, odaadják 

öreg, használhatatlan hűtőjüket, tévéjüket, mosógé-

püket, mosogatógépüket, hogy pár eurót megtaka-

rítsanak. (Tetszés szerint folytatható a felsorolás és 

ide bármi helyettesíthető...)

Azoké, akik odaadják használhatatlan 

limlomjaikat, mert az „egyeseknek” majd jó lesz va-

lamire.

Azoké, akik mikor ürí-

tik a  szülői házat, az „egyese-

ket” hívják segíteni és cseré-

be megkapják a dunyhát, ván-

kost, cihát, szőnyeget, ruhát, 

bútort és egyéb kacatokat (tet-

szés szerint folytatható és ide 

minden helyettesíthető...), leg-

alább nem kell fi zetni érte és 

az „egyesek”  majd szétszórják 

a falu területén.

Azoké, akik továbbra is ellát-

ják őket „ajándékokkal”, me-

lyet az „egyesek” örömmel el-

fogadnak – mindent összeszednek, sőt, ők maguk 

kérik, mert tudják, hogyan kell kihasználni az adott 

alkalmat és majd szétszórják, amerre járnak.

Tisztelt olvasó, Ön melyik csoportba tartozik? Ha 

valamelyikben önmagára ismer, kérem, gondolkod-

jon el cselekedete helyességén.

Ha egyikbe sem, akkor köszönet, hiszen tudja, 

hogy minden hulladék, ami osztályozható és új-

rahasznosítható leadható a  helyi gyűjtőudvarban. 

Ezzel a  tettével tiszteletben tartja mások idejét és 

munkáját. 

                                                (Kelemen Zoltán)

Zamyslenie
Už dlho vo mne zreje myšlienka, že sa musím vy-

jadriť k tejto téme. Som naštvaný a cítim sa bezmoc-

ne v prípade cigánskeho odpadu. Čo všetko si „po-

niektorí” dovoľujú! Ani o  tom nemám chuť písať, 

radšej by som sa chcel s vami podeliť o fotky, možno 

spolu nájdeme riešenie.

Nahromadený odpad nie je hriechom len „po-

niektorých”, ale:

aj tých, ktorí zveria odvoz svojich smetí na „po-

niektorých” a v skutočnosti už aj importujeme sme-

ti z Imeľa, z Andoviec, z Nových Zámkov, na čom sa 

aktívne spolupodieľajú „poniektorí”. Tým aspoň spo-

mínané obce a mesto majú menej odpadu.

Tých, ktorí dajú svoje pokazené domáce spotrebiče 

„poniektorým”, ktorí ich opravia a potom s radosťou 

používajú. (Pozrite si obrovské množstvo rozobra-

tých chladničiek, televízorov – tieto sú už po oprave.)

Tých, ktorí preto, aby nemuseli zaplatiť za vykona-

nú prácu „poniektorými”, dajú im ako odplatu starú, 

nepoužiteľnú chladničku, televízor, pračku, umývač-

ku riadu, len aby usporili niekoľko eur. (V zozname 

darov môžete pokračo-

vať podľa vlastného uvá-

ženia...)

Tých, ktorí všetky ne-

použiteľné zbytočnosti 

darujú, lebo „poniekto-

rým” môžu ešte na niečo 

poslúžiť.

Tých, ktorí keď vy-

prázdňujú rodičovský 

dom, na pomoc si zavo-

lajú „poniektorých” a  za 

odplatu im dajú perinu, 

vankúše, posteľnú bieli-

zeň, koberce, šatstvo, nábytok a iné haraburdy 

(v  zozname môžete pokračovať podľa vlast-

ného uváženia...), aspoň netreba za to platiť 

a „poniektorí” ich rozhádžu po celej obci.

Tých, ktorí ich naďalej zásobujú „darček-

mi”, ktoré „poniektorí” prijímajú s  radosťou 

– všetko pozbierajú, ba ich už aj sami pýtajú, 

lebo poznajú všetky triky, ako využiť možnosti 

a potom ich rozhádžu, kade chodia.

Vážený čitateľ, do ktorej skupiny patríte Vy? 

Ak ste sa pri niektorom opise spoznali, pro-

sím, zamyslite sa nad správnosťou Vášho ko-

nania.

Ak nepatríte ani do 

jednej skupiny, tak Vám 

patrí veľké ďakujem, 

lebo ste si vedomí toho, 

že všetok odpad, kto-

rý sa môže triediť a  re-

cyklovať, je možné odo-

vzdať v  miestnom zber-

nom dvore. Ak tak učiní-

te, rešpektujete čas a prá-

cu iných. 


(Zoltán Kelemen)

y p

Morfondírozás
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-

-

-

TOP MULTI - TECH/2 AUTOMAT

1,5/3 bar
 

SETTE GARDEN 800 PEDROLLO JCRm 1A

-138 €
144 €
187 €
198 €

210 €
220 €
264 €

2/3,5 bar
Stredný tlak vodárne  

EBARA AGA 075 M EBARA JEX 120 M SETTE JET 900

204 €
219 €
251 €
263 €
292 €
325 €

271 €
287 €
318 €
330 €
355 €
394 €

185 €
195 €
233 €
245 €
273 €
298 €

3/4,5 bar

PEDROLLO JSWm 2A PEDROLLO JCRm 2A EBARA JEX 150 M

245 €
292 €
304 €
337 €
367 €

272 €
324 €
336 €
372 €
400 €

356 €
402 €
415 €
439 €
466 €

296 €

AKCIA 2017

206 €
nerez 276 €

245 €
nerez 266 €
nerez 150 €
nerez 120 €
nerez 199 € 
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DRAIN 250        42 €
DRAIN 750        55 €
DRAIN 750 V     58 €
DRAIN 750 SV    86 €

TOP FLOOR 2 s plavákom         155 €
TOP FLOOR 2       139 €

2mm

-
-

od 359 €

-

-

-

-

OPTIMA MA         147 €

RXm 2                   160 € Dm 30-N        304 €

 

RIGHT 100MA      268 € VXm 10/35-N         252 €

BCm 15/50-N       355 €TRITUS TRm 1.1       628 €

CESSPIT J14P         240 €

CESSPIT J10P         199 €

-
kalové

-

-

€

€

model

DRAIN 250

DRAIN 750

DRAIN 750V

DRAIN 750SV

výrobok

8 €

AKCIA 2017

AJ TRADE,  Turecká 1,  Nesvady 946 51,  SLOVAKIA

Tel.: +421 905 827 069  Email: info@ajtrade.sk  Web: http://www.ajtrade.sk



12

Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

Kiadja: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošík u. 19., 946 51 Naszvad. Felelős kiadó: Kelemen Zoltán, Főszerkesztő: Varga Ildi-
kó, Szerkesztők: Dobosi Róbert, Kelemen Zoltán, Lestár Péter, Simonics Tibor, Takács Zoltán, Grafi ka, tördelés: r0by. / ISSN 1338-7977. Engedélyszám: EV4445/11 
- engedélyezte az SzK Kulturális Minisztériuma. IČO: 42205573 Elérhetőség: info@novumnaswod.sk, novum.naswod@gmail.com. A lapban megjelent cikkek nem feltét-
lenül tükrözik a szerkesztőség véleményét. A Novum Naswod havilap kiadása Naszvad község, valamint Nyitra megye anyagi támogatásával valósul meg.

Vydáva: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošíkova 19, 946 51 Nesvady. Za vydanie zodpovedá: Zoltán Kelemen, Šéfredaktor: Ildi-
kó Varga, Redaktori: Róbert Dobosi, Zoltán Kelemen, Péter Lestár, Tibor Simonics, Zoltán Takács, Grafi ka, zalamovanie: r0by.  ISSN 1338-7977. Vyd. Ministerstvo kultúry SR 
pod ev. č: EV4445/11. IČO: 42205573 Kontakt: info@novumnaswod.sk, novum.naswod@gmail.com. Názory publikované v mesačníku nemusia byť totožné s názormi redak-
cie. Vydávanie mesačníka Novum Naswod sa realizuje s fi nančnou podporou Obce Nesvady a fi nančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Az angyalai volt primási nagybirtok Újvár felé 

eső része homokos terület, amelyet parasztok-

nak adtak bérbe. A homokon a  szem gyengén 

tengődött, sokszor kiégett, s  ennek okán na-

gyon nehezen talált bérlőket a nagybirtok, an-

nak ellenére, hogy az évi árenda 25-30 kiló búza 

volt csupán. Még úgy is megesett, hogy egy bér-

let egy esztendőben háromszor-négyszer cserélt 

gazdát. Így határozták el, hogy ezt a határrészt 

eladják. A  szemfüles újvári ügyvédek, mérnö-

kök stb. vették elsőnek a  dolog hírét, a  terület 

nagy részét potom áron megvásárolták, 600-700 

koronáért holdját. Kitűnően terem ezen a  föl-

dön a dinnye, ugorka, barack és a szőlő. S ahol 

néhány éve szemmel tengődött a  naszvadi és 

angyalai paraszt, ott most gyümölcsösök vil-

lákkal ékített kertek hosszú sora díszeleg. A pél-

dának roppant hatása volt: mindenki gyümöl-

csöst létesített, akinek volt erre megfelelő tő-

kéje. A  parasztságnak volt a  legkevesebb, te-

hát ő követhette az ezúttal üzemi igénnyel kez-

dett gyümölcstermelést a legkisebb mértékben. 

600-700 koronája még neki is lett volna egy-két 

hold földre, de itt a mozgékonyabb és szemfü-

les elemek előzték meg. Ökölbeszorított kézzel 

jár a naszvadi Tiborc a dróttal és szeggel szegett 

kertek alján.

(részlet Jócsik Lajos 1937-ben megjelent 

Érsekújvár című szociológiai értekezéséből)

ANNO.. .

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Filip Miroslav Sedmák, 

Lukáš Litavszký,  Mário Lakatos



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Ivan Dániel   –  Dobosi Victoria

 Asztalos Ferenc   –  Farkas Mária, 

 Dušan Šimonič   –  Rita Balková, 

 Csaba Mészáros   –  Katarína Škotnárová



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Ing. Gabriel Zachar (62),  Héger János (49), 

Anna Kiššová r. Vráblová (76), 

Michal Barkoci (91),  Németh Zsolt (44), 

Simonics János (82),  Jaroslav Pňaček (63), 

Mária Ambrusová r. Rukelová (81), 

Júlia Lakatosová (68),

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika


